Update stikstof - mei 2021

Update stikstof: Koersdocument als
basis voor de Drentse aanpak
Tijdlijn

Geachte relatie,
Op 21 april stemden Provinciale Staten in met het
Koersdocument Drentse aanpak stikstof. Dat vormt de basis
voor de gebiedsgerichte plannen die we gaan maken voor de
stikstofgevoelige natuurgebieden in Drenthe.

Juni

Die gebiedsgerichte aanpak is een van de manieren waarop de
provincies uitvoering geven aan de landelijke
stikstofaanpak. Ondertussen gaat in Drenthe ook veel tijd en
aandacht uit naar het Programma Natuur, de uitwerking van een
stikstofregistratiesysteem om extern salderen en het verlenen
van vergunningen mogelijk te maken en het uitvoeren van de
landelijke aankoopregeling.
We vinden het van groot belang om belanghebbenden
regelmatig te informeren. Bijvoorbeeld via webinars of via deze
nieuwsbrief. Heeft u zelf vragen of wilt u reageren, neem dan
gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,

23 juni: webinar met VDG
voor medewerkers gemeenten,
waterschappen en RUD Drenthe
30 juni: webinar voor adviseurs
Eind juni: mogelijke start
Stikstof Depositie Bank en
extern salderen met
veehouderijen
Eerste resultaten
gebiedsverkenningen

Contact
Telefonisch: (0592) 36 55 55
(van 8.30 uur tot 16.30 uur)

Henk Jumelet
Gedeputeerde provincie Drenthe

E-mail:
Aanpak stikstof:
stikstof@drenthe.nl
Vergunningverlening en
natuurwet: vth@drenthe.nl
Optie vrijwillige verkoop agrarisch
bedrijf: post@drenthe.nl

Zie ook
Informatie en helpdesk
www.bij12.nl
Landelijke aanpak stikstof
www.aanpakstikstof.nl

Waarom is stikstof een probleem? Het Interprovinciaal Overleg
maakte een korte animatie over de aanleiding en de aanpak.

Drentse aanpak stikstof:
www.provincie.drenthe.nl/stikstof

Landelijke aanpak stikstof
De stikstofopgave is een belangrijk vraagstuk tijdens de nieuwe
kabinetsformatie. Partijen stellen uiteenlopende maatregelen voor om
de stikstofproblematiek op lange termijn op de lossen. Het
demissionaire kabinet gaf eerder al opdracht voor enkele
verkenningen met diverse opties en perspectieven.
Meer informatie over de landelijke aanpak stikstof staat
op www.aanpakstikstof.nl. Nieuw toegevoegd is bijvoorbeeld de
terugkijklink naar het LNV-webinar over het legaliseren van PASmeldingen op 10 mei.

Privacy
We vinden privacy en
transparantie erg
belangrijk. De gegevens
die we gebruiken voor deze
mailing verstrekken we
daarom niet aan derden en
gebruiken we ook niet voor
andere doeleinden. Op de
website vindt u onze
volledige privacyverklaring.
Wilt u de e-mails over dit
onderwerp niet meer
ontvangen? Geen
probleem. U kunt zich
uitschrijven door op
‘afmelden’ onderaan deze
e-mail te klikken.

Drentse aanpak stikstof
Provinciale Staten stemmen in met
Koersdocument
Provinciale Staten hebben op 21 april ingestemd met
het Koersdocument Drentse aanpak stikstof. Het document
beschrijft de basis voor de gebiedsgerichte plannen voor de 12
Drentse stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
Binnen de Staten is uitvoerig gesproken over de bijdrage van
alle sectoren, het tempo in relatie tot zorgvuldigheid en de
haalbaarheid en betaalbaarheid voor oplossingen.
Het Koersdocument is met een ruime meerderheid
aangenomen.
Zie voor besluiten de website van het Drents Parlement.

VDG bijeenkomst voor
wethouders

Goed bekeken webinar
LTO/DAJK

Samen met de Vereniging Drentse Gemeenten
(VDG) organiseerden we op 29 maart een
bijpraatmoment voor wethouders.

Op uitnodiging van LTO Noord en het Drents
Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) nam de
provincie Drenthe op 8 april deel aan een door
hen georganiseerd webinar over stikstof.

Zij werden bijgepraat over de opgave voor
Drenthe, de landelijke en provinciale
ontwikkelingen en de gebiedsgerichte aanpak,
waarin de gemeenten ook een belangrijke rol
zullen krijgen.
De gemeente Assen presenteerde aan de hand
van casuïstiek hoe zij in de praktijk omgaan
met stikstofopgaven, bijvoorbeeld bij het
nieuwbouwproject Kloosterakker en renovatie
van de Oude Molenbuurt.
Op 23 juni worden medewerkers van
gemeenten, waterschappen en de Regionale
Uitvoeringsdienst Drenthe bijgepraat over
ontwikkelingen die op hun werk van invloed
zijn (uitnodiging in samenwerking met VDG).

De circa 90 online deelnemers kregen van
gedeputeerde Henk Jumelet en een aantal
medewerkers van de provincie Drenthe een
toelichting op het stikstofdossier.
Daarin was onder andere aandacht voor:
actualiteiten landelijk en in Drenthe
Koersdocument en Drentse stikstofaanpak
legalisatie van knelgevallen
intern en extern salderen
gebiedsgericht beleid (doorkijk)
de landelijke aankoopregeling
Aansluitend was er gelegenheid om vragen te
stellen. Deelnemers benoemden daarin onder
andere de behoefte aan duidelijkheid over
vergunningen, de noodzaak voor een lange
termijnperspectief en de inzet op innovatie.

Verminderen stikstofdepositie
Ruim 40 belangstellenden regeling
provinciale aankoop
veehouderijen
Van 18 tot en met 31 maart konden belangstellenden zich
bij de provincie Drenthe melden voor de “Regeling
provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden”.
Dit is een regeling van het Rijk om stikstofuitstoot te
verminderen en nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.
Er kwamen in Drenthe ruim 40 aanmeldingen binnen. Deze worden nu getoetst aan landelijke en
provinciale criteria. Met een aantal veehouders vinden vervolgens oriënterende gesprekken plaats
om te kijken of er mogelijkheden zijn voor vrijwillige aankoop. Wettelijk is bepaald dat een
eventuele aankoop uiterlijk 1 mei 2022 rond moet zijn.
Op basis van de ervaringen van deze eerste ronde is het Rijk van plan om nog twee rondes open
te stellen. De eerstvolgende wordt verwacht in het najaar van 2021. Landelijke informatie staat
op de website van de Rijksoverheid. Zie ook www.provincie.drenthe.nl/stikstof.

Versterken natuur
Afspraken Programma Natuur
De provincies hebben met het Rijk afspraken gemaakt
over een maatregelenpakket in het kader van het
Programma Natuur. Dit programma maakt onderdeel uit
van de structurele aanpak stikstof.
De Drentse aanvraag voor het Programma Natuur is in
gezamenlijkheid met onze partners tot stand gekomen.
Drenthe wil samen met de partners in het landelijk gebied
vooral inzetten op het sterker en robuuster maken van de
natuur door systeemherstel. Voor de zomer verwachten
wij meer informatie over de aanvraag die wij bij het Rijk
hebben ingediend.

Vergunningen en beleidsregels
Regionaal Stikstof
Registratie Systeem wordt
Stikstof Depositie Bank
De provincies werken aan een Regionaal Stikstof
Registratie Systeem, een administratief systeem
waarin stikstofruimte die is vrijgemaakt of
vrijgevallen wordt vastgelegd. Omdat deze ruimte
op een later moment weer kan worden gebruikt
voor het afgeven van een natuurvergunning wordt
het de Stikstof Depostie Bank genoemd, SDB.
De SDB zal ingezet worden om zogeheten microdeposities te compenseren. Daardoor kunnen
kleine deposities opgelost worden, zonder dat daarvoor apart extern gesaldeerd hoeft te
worden. De verwachting voor oplevering is nu eind juni 2021.

Extern salderen met veehouderijen
Met de nieuwe landelijke stikstofwet en de instelling van de Stikstof Depositie Bank wordt voldaan
aan de Drentse randvoorwaarden om extern salderen met veehouderijen mogelijk te
maken. Initiatiefnemers in alle sectoren kunnen dan projecten met stikstofuitstoot realiseren door
stikstofruimte over te nemen van veehouderijen die geheel of gedeeltelijk stoppen.
Zodra de Stikstof Depositie Bank beschikbaar komt, zal de provincie Drenthe deze vorm van extern
salderen mogelijk maken.

Gebiedsgerichte aanpak Drenthe
Verkenning: verzamelen van
data
De provincie werkt nu aan stap 1 van de gebiedsgerichte
aanpak; de gebiedsverkenningen. Daarin verzamelen en
delen we, per gebied, gegevens die beschikbaar zijn over
de 12 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
Onze partners (DAJK, LTO, Farmers Defence Force,
Staatsbosbeheer, NMF Drenthe, Natuurmonumenten en
Drents Particulier Grondbezit) hebben de provincie gevraagd hier een voorzet voor te doen, na
evaluatie van twee pilot-verkenningen.
De data helpen inzicht te geven in het probleem en de verschillen in de gebieden. Bijvoorbeeld
door inzicht in bronnen van stikstofbelasting, mogelijke herstelmaatregelen en de reductieopgave. Ook wordt duidelijk welke informatie nog ontbreekt.
De eerste resultaten van de gebiedsverkenningen worden rond de zomer verwacht. Deze worden
met de partners besproken en, indien nodig, verder vervolmaakt en verbeeld. Uiteindelijk moet
dit helpen om in een volgende fase met alle partners gezamenlijk tot gebiedsagenda's te komen.
Neem voor vragen gerust contact op met het procesteam Stikstof.

Deze mail is verzonden aan relaties van de provincie Drenthe die te maken hebben met de
stikstofproblematiek. U kunt zich aanmelden voor de verzendlijst via stikstof@drenthe.nl.

Volg ons

Bekijk de webversie
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen mail meer over dit onderwerp wilt ontvangen, kunt u zich hier AFMELDEN.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u post@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

